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Editorial
Nona Arte

Apresentamos a revista da FPCG, “NONA ARTE”. Uma nova designação para 
a mesma revista a que sempre nos habituámos e que circunstâncias relacionadas 
com a Propriedade Industrial obrigaram à escolha de um novo nome. Receber  
a “Gastronomias” é já um hábito para todos os confrades que procuram no 
seu conteúdo acompanhar a vida da FPCG e das confrarias. Tendo em conta o 
propósito primeiro das confrarias, a designação “Gastronomias” inclui todo o 
imaginário relacionado com o trabalho que é desenvolvido pelas nossas institui-
ções. Ou seja, encontrar uma nova designação que seja inclusiva de tudo aquilo 
que pode interessar aos confrades não é fácil. No entanto, porque um problema 
nunca é um obstáculo, mas uma oportunidade para a melhoria ou inovação, 
pro     curámos que a nova designação fosse representativa de tudo aquilo que se 
quer com a revista da FPCG. Assim, nasce a NONA ARTE.

 Inspirados no livro de Albino Forjaz de Sampaio “Volúpia, a Nona Arte, a 
Gastronomia” considerámos a “NONA ARTE” uma designação excelente para 
a nossa revista pois não temos dúvida que a gastronomia é uma Arte. É uma 
actividade que implica os cinco sentidos, que implica criatividade e inspiração. 
Tanto nos deliciamos com a cozinha tradicional e que nos lembra sabores do 
quotidiano, como exaltamos a inovação e nos deixamos surpreender pelos sabo-
res inesperados. É uma arte que nos desenha os sentimentos através de aromas, 
texturas e sabores. O cheiro de um prato de infância traz ao de cima recordações 
gratas ou menos gratas que nos remetem para o que nós somos. 

Uma experiência gastronómica é uma experiência química. Ou seja, é a 
jun    ç ão de diferentes ingredientes que resultam, ora bem, ora menos bem. No 
entanto, ninguém se atreve a atribuir apenas factores científicos ou químicos à 
comida. Esta não é apenas a junção de ingredientes que resultam numa reacção. 
NÃO. A gastronomia resulta de modo diferente consoante as mãos que a tocam. 
A sensibilidade de cada um transmite-se na comida e é por isso que não há nada 
melhor do que a comida feita pela mãe, pela avó, pela tia, ou seja, feita por quem 
gosta de nós. É como se os sentimentos se imiscuíssem nos alimentos e estes 
tra   duzissem o amor, a amizade, o companheirismo, a fraternidade que nos une. 
Muitas vezes, a comida é dada como forma de agradecimento, ou seja, agraciar 
quem nos faz bem. E quando o fazemos somos inspirados pelo sentimento que 
outrem nos merece. Por isso, experiência dos cinco sentidos, a gastronomia 
reflecte a arte de quem a faz e a sensibilidade de quem a recebe.   

Por todos estes motivos não poderíamos ter sido mais felizes na escolha da 
designação NONA ARTE para a nossa revista de sempre. Perante o respeito 
que o registo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e os proprietários 
da designação “Gastronomias” nos merecem, tivemos de mudar, mas julgamos 
que escolhemos bem. Esperamos que todos concordem connosco e que sintam 
próximos na leitura desta bem recheada 1ª edição da NONA ARTE.
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O Açúcar e o 
Convento de Jesus

de Aveiro no séc. XVI: fonte de 
rendimento e matéria-prima

Paulo Jorge Morgado | Universidade de Aveiro

1 Manuela Marín, “Azúcar y Miel: los edulcorantes en el tratado de cocina de Al-

Warraq”, in “1492: Lo Dulce a la conquista de Europa”, 1994, p.29.
2 Rosselló Bordoy, “Ceramica y azúcar en época medieval”, in “1492: Lo Dulce a la 

conquista de Europa”, 1994, p.89
3 “A Expansão Quatrocentista Portuguesa”, Vitorino Magalhães Godinho, pág. 

308

Admite-se que a cana-de-açúcar seja originária das 
ilhas do sul do pacífico, onde crescia espontanea-
mente. Terá sido na remota Papua, actual Nova 
Guiné, que foi descoberta há cerca de 12000 anos, e 
onde se supõe que tenha sido cultivada pela primeira 
vez. Daqui ter-se-á disseminando para vários locais 
do sul do Oceano Pacífico, na Indochina, no Arqui-
pélago da Malásia e em Bengala, sendo certo o seu 
aparecimento como planta produtora de açúcar na 
Índia tropical.

No ano 327 a.C., Alexandre Magno, ao invadir 
a Índia, verificou que os habitantes daquela zona 
mastigavam uma cana maravilhosa que “produzia 
uma espécie de mel sem ajuda das abelhas”. A partir 
daqui a planta e a produção do açúcar espalharam-
se por toda a região do Médio Oriente. Terão sido 
os Árabes no séc. VI que, ao invadirem a Pérsia, 
encontraram a cana-de-açúcar a ser cultivada e uti-
lizada para a produção do açúcar. Com a expansão 
do “mundo árabe” a técnica da produção do açúcar 
foi transportada para as novas terras conquistadas, 
chegando ao norte de África e ao sul da Península 
Ibérica, sendo cultivada na então região da Anda-
luzia. No texto de culinária designado como o 
Tratado de Cozinha de Al-Warraq1 composto na 
segunda metade do séc. X, é referida a utilização do 
açúcar não só como edulcorante mas também para 
usos dietéticos e farmacêuticos. A partir desta época, 

nesta região, as plantações cresceram e em 1150 já 
existia uma florescente indústria açucareira. O Livro 
de Agricultura de Ibn al-‘Awwam2, escrito no séc. 
XII, faz uma ampla referência ao processo do cultivo 
da cana e ao modo de fazer o açúcar. Também nos 
territórios do futuro Algarve os muçulmanos terão 
cultivado a cana, que deve ter sido continuado pelos 
portugueses, pois, ao findar o século XII, mela-
ços seguem de Portugal para Bruges3. Também no 
século XII, Ibn Said, quando descreve a população e 
os recursos agrícolas do Andaluz, refere que “a cana-
do-açúcar cresce em grande luxúria ao longo de toda a costa 
sudoeste”4. Esta cultura terá persistido no tempo e do 
início do século XV chega-nos documentação que 
nos refere isso mesmo. Em 1404, uma carta de D. 
João I mostra que são coutadas as terras que o Rei 

Admite-se que a cana-de-
açúcar seja originária das 
ilhas do sul do pacífico, onde 
crescia espontanea mente. 
Terá sido […] descoberta há 
cerca de 12000 anos […].
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possui em Quarteira, a oeste de Faro, estando arren-
dadas a “mice Joham da Palma mercador janues nosso ser-
vidor das nossas canas de açúcar que no regno da Algarve 
tinha mestre Joham…” para que esse genovês “…poder 
milhor criar as ditas canas e haver mais proveito delas…”5. 
É assim de crer que anteriormente a 1404 já existiam 
plantações de cana nesse local, assim como também 
deveriam existir noutros locais do reino. Em 1409, 
uma horta em Loulé é aforada por 5000 libras anuais 
a Joham de Palma, Nicolau de Palma e ao filho do 
primeiro, a fim de nelas se plantarem canas. Os fes-
tejos que no Natal de 1414, em Viseu, o Infante D. 
Henrique ofereceu aos irmãos, serviram-se “todadas 
viandas d áçúcar e conservas que se puderam achar no 
regno”. É possível que este açúcar, pelo menos em 
parte, seja de origem nacional. Em 1451, viajantes 
alemães referem a existência de canaviais de açúcar 
em muitos lugares do Reino, nomeando particu-
larmente os dos campos do Mondego, onde possi-
velmente o Infante D. Pedro os mandara plantar ou 
promovera a sua cultura. Mas foi na Madeira que a 
produção e comércio de açúcar se tornaram uma das 
mais fortes actividades económicas com início na 
segunda metade do século XV.

Logo no início do povoamento, verificou-se a exce-
lência do clima e elevada a fertilidade dos seus solos. 
O próprio infante D. Henrique quis experimentar 
a cultura da cana-de-açúcar e para isso “mandou a 
Sicília pelas canas-de-açúcar, que nela fez planar, e pelos 
mestres que o açúcar ensinaram fazer aos Portugueses”6. 

4 Borges Coelho, 2008, p.65
5 Idem
6 Pereira, 1988: liv. I, cap 121, p.120
7 Diogo de Teive foi capitão de caravela e escudeiro da Casa do Infante D. 

Henrique. A ele e a seu filho João de Teive é atribuída, a descoberta das ilhas das 

Flores (Flores e Corvo) em 1452, as últimas a serem conhecidas no arquipélago 

dos Açores. Com este contrato firmado com D. Henrique, Teive ficava com o 

monopólio de fabrico, pagando ao senhor um terço do açúcar produzido, quer 

de formas quer de panela apurado. Se, no entanto, não desse vazão a todas as 

canas cortadas, o Infante podia conceder alvará de engenho a outra qualquer 

pessoa que lho requeresse.
8 Cadamosto foi um navegador veneziano do século XV (nasceu cerca de 1430 

e morreu no ano de 1483), que realizou algumas viagens ao serviço do Infante 

D. Henrique. Redigiu um manuscrito relatando as suas experiências no desejo 

de divulgar as novidades que ia vivenciando nas suas viagens e encontro com 

outros povos.
9 Joaquim Romero Magalhães, “Açúcar e Especiarias” in História da Expansão 

Portuguesa, Vol. 1, p.300
10 Stradanus, também conhecido com o nome de Jan Van der Straeten, nasceu e 

1523 em Bruges. Foi um importante pintor da Flandres. Esta gravura faz parte 

de um conjunto de 24, intitulado Nova Reperta, que significa Novas Descober-

tas, e reproduz desenhos onde são apresentadas algumas das grandes descobertas 

ou invenções que tiveram importantes consequências no seu tempo.

Neste seguimento, a 5 de Dezembro de 1452, o 
Infante assina um contrato com Diogo de Teive7, 
pelo qual este se compromete a construir um enge-
nho de água na Madeira para a produção de açúcar 
e a entregar ao Rei a terça parte da sua produção. 
Em 1454, segundo relatos de Cadamosto8, o Infante 
apresenta a venezianos “amostras de açúcar da Madeira, 
e sangue de drago e outras boas coisas”.

Pelo ano de 1455 calcula-se que a produção tenha 
atingido as 1 600 arrobas. Rapidamente se assiste a 
um crescimento exponencial, uma vez que em 1470 
se documentam 20 000 arrobas e por finais desta 
centúria um volume compreendido entre as 100 000 
e as 130 000 arrobas9. Muitos mercadores levam o 
açúcar para vender no Mediterrâneo e para o norte 
da Europa, fazendo concorrência aos produtores 
instalados noutras áreas. 

A importância que esta actividade económica teve 
na ilha Madeira ficou plasmada no brasão da cidade 
do Funchal, onde a par das uvas, simbolizando o 
vinho, estão os pães de açúcar.

Uma gravura produzida por Stradanus no século 
XVI10 (Fig. 2), relativa ao modo como fazer o 
açúcar, mostra-nos as etapas por que passa a cana, 
desde que entra no engenho até que sai o produto 
final. Resumidamente, após a entrada da cana, esta 
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é limpa e cortada, passando depois para a moagem, 
neste caso realizada com auxílio de um moinho de 
água (azenha), de onde o produto moído é transpor-
tado para a prensagem. A calda obtida vai a cozer, 
sendo depois colocadas em formas cerâmicas (peças 
cónicas de cerâmicas denominadas Formas de Açúcar 
ou Formas de Pão de Açúcar inserindo-se tipologi-
camente na chamada Cerâmica do Açúcar) onde 
se dá a purga e se forma o açúcar, que é mais ou 
menos puro em função do tempo de cozedura ou do 
número de vezes que vai a cozer. Por fim tem-se o 
desenformar dos pães de açúcar.

Muitas das Formas de Açúcar utilizadas nos engenhos 
da Madeira saíram das olarias da cidade de Aveiro11, 
pois a sua qualidade era considerada de muito boa 
para o fim a que se destinavam. Também os senho-
res dos engenhos das Canárias começaram a preferir 
as formas cerâmicas produzidas em Aveiro pois que 
as consideravam “como peças cerâmicas sólidas e 
boa qualidade” Entre os anos de 1560 a 1575 impor-
taram de Aveiro 13850 formas12. Esta qualidade 
está directamente associada à qualidade da matéria-
prima proveniente das formações argilosas existentes 
na região de Aveiro (formação cretácica denominada 
“Argilas de Aveiro”).

Fig. 1 – Exemplar completo de 

forma de açúcar proveniente de meio 

subaquático da laguna de Aveiro (séc. 

XVI), com 25cm de diâmetro de 

boca e 45cm de altura.Muitas das Formas de Açúcar utilizadas 
nos engenhos da Madeira saíram das 
olarias da cidade de Aveiro, pois a sua 
qualidade era considerada de muito boa 
para o fim a que se destinavam.

11 MORGADO, P. (2009) – A Cerâmica do Açúcar em Aveiro na Época 

Moderna.
12 Cfr. Manuel Lobo Cabrera, “El comercio entre Portugal e Canarias en el 

quinientos. Estudio aproximado”, Revista de História Económica e Social, n.º19, 

1987, p.9.
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Da parte do açúcar que cabia à coroa, algum foi 
dado como “esmola”a várias instituições como por 
exemplo ao hospital de Todos os Santos em Lisboa 
(1506), Misericórdias do Funchal (1512) e Ponta 
Delgada (1515) e aos conventos de Guadalupe 
(1485), Évora (1497), Beja (1500), Aveiro (1502), 
Coimbra (1510), Vila do Conde (1519)13.

De facto, está bem atestado documentalmente, 
que o Convento de Jesus de Aveiro recebia açúcar 
da Madeira. Por carta régia, de 31 de Outubro 
de 1502, D Manuel I dá como esmola, 10 arrobas 
anuais de açúcar, da parte do Funchal, pagas e 
assentadas do quinto que o rei dispunha na ilha14. 

Fig. 2 – Gravura de Stradanus, mos-

trando o processo de fazer açúcar.

A 7 de Novembro de 1527, D. João III assina em 
Coimbra uma tença de 10 arrobas de açúcar tam-
bém da Madeira, em carta de Aires Fernandes15. 
D. Sebastião renovou a concessão das 10 arrobas de 
açúcar16.

Duas semanas depois da primeira doação por parte 
de D. Manuel I, já a prioresa do Mosteiro escrevia 
ao escrivão da casa dos contos do Funchal, João 
Saraiva, a solicitar que lhe enviassem o açúcar, pois 
que dele necessitava.

13 Vieira, Alberto (2004)
14 ANTT, Estremadura, Liv. 12, fols. 53 v. Cfr. Cadastro, fols. 10
15 ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 30, fols. 187
16 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Liv 7, fols 48 e AUC, Perga-

minhos do Convento de Jesus de Aveiro, Gaveta nº 101: «Confirmação de padrão, 20 

de Maio de 1560»
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Fig. 3 – Carta que D. Maria Ataíde envia 

ao escrivão da casa dos contos do Funchal 

a 15 de Novembro de 1502
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Mtº virtuoso sñor. Hua carta vosa receby per hum crjado de Johã Nunes e tudo q. me nela diz lhe tenho mtº em merce e 
lhe peço o ponha assy em obra, mãdando as X arrouas pera se acabar o Retavolo em toda perfeyçam, e do que sobejar se 
faça o frontal, e aquy envio a medida do cõprymento, da altura nã he neçessaryo por q. cada altar sabem quã alto há de ser. 
Peçovos, señor, que por merçee se ajnda se poder fazer seja o frontal da Image de Nossa Sñora da Anunciaçã .s. quando 
a saúda ho anjo, mtº deuota, honesta e fremosa. Nã he mays necessário dizer q quem tudo tam bem emtende e folgou 
de nos fazer esta merçee q. mujto estymamos. Estas Jrmãs e eu certyfyquo vos fora tã ledas cõ este recado do Retabolo e 
estã tam desejosas de ja ho ver se nosso Sõr comprir q. nã poderey djzelo, e assy folgarã mtº de ter vossa merçee acordo de 
mãdar fazer frõtal q. faz assaz mjngua. E se sobejar drº do frõtal mãdaynos por merçee huõs cynco couados de graã pera 
outra frõtal, e se o drº nõ abastar eu sopyrey de ca. Fycarey em mtª enfynda obrjgaçam por vossa võtade. Se per ventura o 
Retabolo for acabado, nã leixe de vjr, e as outras cousas se faça mays devagar. Estas ocupaçoões me perdoe vossa merçee, na 
qual estas jimaãs e eu vos comendamos e da Señora vossa molher.
Jhu nosso Sõr vossa honra, vyda e virtudes crecente e mostre mtº prazer.

O mosteiro de Jesus de Aveiro foi fundado em 1458 
por D. Brites Leitoa, senhora nobre, casada com 
Diogo de Ataíde, tendo tido autorização papal em 
1461. Este casal veio viver para Ouca (Vagos), onde 
possuíam uma rica e vasta quinta. Posteriormente, 
D. Brites, enviuvando aos 27 anos, resolveu dar-se à 
vida religiosa e, promoveu a construção, em Aveiro, 
do que viria a ser o Mosteiro de Jesus.

Fig. 4 – Fachada e galilé do antigo 

Mosteiro de Jesus, onde desde 1911 

está instalado o Museu de Aveiro.
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Foi na sua Quinta de Ouca que se produziu parte 
do material (telha de canudo e tijolo), utilizado na 
construção do Mosteiro. Para além do contributo 
com este tipo de material, pois nesta zona afloram as 
conhecidas argilas de Aveiro, a quinta também pro-
duzia grandes quantidades de produtos alimentares 
como os cereais, vinho ou ovos, que serviam como 
ajuda ao sustento das religiosas.

O primeiro uso do açúcar dentro do Mosteiro de 
Jesus terá sido na farmácia. Tanto podia ser usado na 
síntese de medicamentos ou ingerido diretamente 
como suplemento energético aos doentes (normal-
mente subnutridos). Efectivamente, em carta de 4 
de Abril de 1512, a prioresa do Convento solicitava 
o envio urgente do açúcar, a fim de ser usado na 
enfermaria17.

Com a entrada no convento dos ovos, provenientes 
da quinta de Ouca ou dos pagamentos de foros (fei-
tos em géneros, onde se destacam o trigo, as gali-
nhas e os ovos), e do açúcar, rapidamente estes pro-
dutos terão passado da botica para a cozinha. Aqui 
a mestria das freiras, agora tornadas doceiras, terão 
experimentado o uso de tão doce ingrediente. Tam-
bém a necessidade de encontrar uma forma de con-
servar por mais tempo os ovos, ou melhor as gemas, 
pois as claras tinham várias utilizações como a de 
engomar os tecidos, terá levado á sua junção com o 
açúcar, constituindo-se assim um doce de ovos. Não 
se sabe quando se deu esta primeira junção destes 
dois ingredientes para formar um doce. No entanto, 
com a entrada do açúcar no convento no início do 
séc. XVI, onde já existiam os ovos (e a água tão 
abundante nas redondezas), terá sido por esta época 
as primeiras experiências nas cozinhas. A antiga 
receita do doce de ovos da cozinha do convento terá 
dado origem ao actual característico doce de Aveiro, 

Fig. 5 – Anúncio da casa “Maria da 

Apresentação da Cruz, Herd” na 

fachada da mesma, localizada no 

típico bairro da beira mar.

17 SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos; “O Mosteiro de Jesus de Aveiro”; 

Vol. II/2 P.488, Ed. Publicações Culturais, Lisboa, 1967
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os Ovos moles, não se sabendo no entanto quando 
terá aparecido tal como hoje o conhecemos. A sua 
apresentação mais conhecida é dentro de moldes de 
obreia (hóstia), com motivos, normalmente, ligados 
ao mar como conchas, búzios ou peixes. Esta hóstia 
é feita da mesma matéria das hóstias utilizadas nas 
celebrações litúrgicas, e sabendo-se que estas eram 
produzidas no convento, facilmente podemos aceitar 
que a incorporação da massa de ovo dentro da hóstia 
tenha sido realizada por alguma freira, talvez numa 
tentativa de facilitar o seu manuseio. Mas também 
aqui não se sabe ao certo a sua origem. 

Com a extinção das ordens religiosas em 1834, ficou 
assente que um convento ou mosteiro pertencente 
a ordens religiosas femininas seria extinto por óbito 
da última religiosa o que no caso do Mosteiro de 
Jesus de Aveiro aconteceu a 2 de Março de 1874. 
Esta religiosa tinha uma empregada, a D. Odília 
Soares, que sabia a receita e fazia os ovos moles no 
mosteiro. É assim, pelas mãos desta senhora, que a 
receita dos ovos-moles transpõe os muros do con-
vento, secularizando-se. D. Odília começa então a 
fazer os ovos moles, em casa, segundo a receita do 
mosteiro. A receita manteve-se sempre na mesma 
família até à actualidade, sendo confeccionado ainda 
de forma tradicional em panelas de cobre e no calor 
das brasas.

Fig. 6 – Massa de ovos moles em repouso 

em alguidar cerâmico vidrado.

Fig. 7 – Ovos moles de Aveiro na sua 

apresentação dentro de obreia com formas 

de temática lagunar ou marinha.



nona arte | 14

Em 26 de Março do ano de 2009, foi dado mais um 
importante passo para “contribuir para que a doce 
história dos Ovos Moles se perpetue no futuro, em 
Aveiro, em Portugal e além fronteiras”18, com a 
fundação pública da Confraria dos Ovos Moles de 
Aveiro.

O açúcar dado ao convento logo no séc. XVI, serviu 
também para pagar algum do espólio artístico ou 
acções de melhoramento na própria casa, como são 
exemplo o frontal para o altar de Nossa Senhora 
da Anunciação ou a tribuna da leitora do refeitório 
construído com esbeltas colunetas de calcário.
É interessante verificar que não foi utilizado para 
troca de bens materiais de uso comum, mas sim por 
bens de luxo que demonstravam a ostentação do 

18

19 Rafael Moreira, “A importação de obras de arte em Portugal no séc. XVI.” In 

“Da Flandres e do Oriente – Escultura Importada”

poder, o que não era o esperado de uma casa reli-
giosa deste tipo. No entanto, a transição do Gótico 
quatrocentista para o Manuelino introduziu um 
conceito de consumo e abastecimento de quali-
dade nos melhores centros estrangeiros, fazendo da 
riqueza um sinal de estatuto e bem estar. Os produ-
tos de luxo, onde se incluía a arte, eram, então, vis-
tos como bens de primeira necessidade. O afluxo de 
riquezas de todo o género, provenientes da Carreira 
da Índia, foi visto como vontade divina e abençoado 
por Deus, sendo por isso considerada normal a sua 
compra e ostentação19. Em parte, os rendimentos 
provenientes do açúcar, permitiram assim ao Mos-
teiro de Jesus enriquecer o seu acervo sacro de bens 
provenientes dos mais conceituados centos produto-
res da época, como a região da Flandres.
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Fig. 8 – Tribuna da leitora do refeitório do 

mosteiro de Jesus de Aveiro

BIBLIOGRAFIA
1492, Lo dulce a la conquista de Europa(1994) - Actas do Quarto Seminário Internacional 
sobre a Cana de Açúcar, Motril, 21-25 de Setembro de 1992. Ed. Antonio Malpica Cuello. 
Diputación Provincial de Granada.

CABRERA, Manuel (1987) - El comercio entre Portugal e Canarias en el quinientos. Estudio 
aproximado, Revista de História Económica e Social, n.º19, (s.l), pp.1-16.

COELHO, António Borges (2008) – Portugal na Espanha Árabe. 3ª Ed., Editorial Caminho

Da Flandres e do Oriente. Escultura Importada. A Colecção Miguel Pinto. (2002). Maria Antónia 
Pinto de Matos et alii. Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves - Lisboa, IPM

FRUTUOSO, Gaspar (2008) – Saudades da Terra, ed. Fac-Simile. Funchal 500 anos

GODINHO, Vitorino Magalhães (2008) - A Expansão Quatrocentista Portuguesa. Dom 
Quixote

História e Tecnologia do Açúcar(2000) - Comunicações do Seminário Internacional “História e 
Tecnologia do Açúcar”, Funchal, 19 a 24 de Março de 2000. Edição do CEHA – Centro de 
Estudos de História do Atlântico, Secretaria Regional do Turismo e Cultura

Jornal Oficial da União Europeia (2008) de 22 de Julho.

MAGALHÃES, Joaquim Romero (1998) - Açúcar e Especiarias in História da Expansão Portu-
guesa, Dir. Francisco Bethencourt et al, Edi. Círculo de Leitores, Vol. 1, pp. 298-308

MORGADO, P. (2009) – A Cerâmica do Açúcar em Aveiro na Época Moderna. ADERAV 
Aveiro. Patrimónios IIª Série, nº 7, p. 117-142

Olaria da Mata da Machada – Cerâmicas dos Séculos XV-XVI (2005) – Câmara Municipal do 
Barreiro – Departamento de Educação e Cultura, Sector do Património

PEREIRA, Miguel Jasmins (1988) – Os Descobrimentos Portugueses na Construção do Mediter-
râneo Atlântico como espaço de interacção, in Os Açores e as Dinâmicas do Atlântico, Boletim do 
Instituto Histórico da Ilha Terceira, XLV, tomo 2, Angra do Heroísmo, pp. 221-246

SANTOS, Domingos Maurício Gomes dos (1963-1967) – O Mosteiro de Jesus de Aveiro, 6 vol., 
Companhia de Diamantes de Angola, Museu do Dundo, Lunda , Angola

SOUSA, Élvio Duarte Martins (cord.) (2006) – A Cerâmica do Açúcar em Portugal na Época 
Moderna, CEAM, Centro de estudos de arqueologia moderna e contemporânea, Madeira

SOUSA, José Ferreira da Cunha e (1940) – Memória de Aveiro no século XIX, Arquivo do 
Distrito de Aveiro, Volume 6, Numero 22, pp. 83-100

VIEIRA, Alberto (2004) – Açúcares, Meles e Aguardentes no Quotidiano Madeirense. O Açúcar e 
o Quotidiano. Actas do III Seminário Internacional sobre a História do Açúcar. p.15-27



nona arte | 16

Congresso
Alteração dos Estatutos

José Nunes | Confraria Gastronómica “Gastrónomos dos Açores”

e Vice-Presidente da Mesa do Congresso

O Congresso extraordinário, realizado na manhã do 
dia 8 de Junho, no auditório do Centro Nacional de 
Exposições da Quinta das Cegonhas, em Santarém, 
traduziu-se em mais uma inequívoca demonstração 
da competente determinação e do elevado sentido 
de responsabilidade, assumidos desde a primeira 
hora, com que o Conselho Directivo da Federação 
está a conduzir os destinos do organismo representa-
tivo das Confrarias Gastronómicas Portuguesas.

A Mesa foi presidida pelo Confrade Joaquim 
Almeida, da Confraria das Almas Santas da Areosa e 
do Leitão, tendo na mesma ocupado lugar o Conse-
lho Directivo da Federação, presidida pela Confreira 
Olga Cavaleiro, da Confraria da Doçaria Conven-
tual de Tentúgal.

Foi expressiva a representação das Confrarias filia-
das que marcaram presença no Congresso, através 
dos seus delegados inscritos nos prazos regulamen-
tares, muitos deles acompanhados de confrades 
assistentes, sem direito a intervenção, outros casos 
havendo, nomeadamente o da Confraria do Leitão 
da Bairrada, cujo representante, o Confrade Antó-
nio Duque que, muito embora não podendo assumir 
o estatuto de Delegado em virtude da respectiva ins-
crição não ter dado entrada nos serviços da Federa-
ção nos tempos estatutariamente previstos (artº 19º), 
teve uma atitude cívica de elevada dignidade e reve-
ladora de grandes respeito e interesse pela vida do 

Foi expressiva a representação das Confrarias filiadas 
que marcaram presença no Congresso, através dos seus 
delegados inscritos nos prazos regulamentares […]
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movimento ao permanecer na sala, acompanhando 
os trabalhos e participando nas actividades comple-
mentares programadas, não privando assim a sua 
Confraria do conhecimento presencial dos assuntos 
discutidos, das deliberações tomadas e do salutar 
convívio que no pós-Congresso se estabeleceu. 

Foi muito apreciada a colaboração prestada pela 
Confraria do Ribatejo na organização do evento 
e na agradável recepção que dispensou a todos os 
confrades presentes, sobremodo evidenciada no pro-
grama previamente anunciado pelo Confrade Cruz 
Marques, em que se destacaram, nomeadamente, 
o excelente almoço-convívio, a participação no IV 
Encontro de Confrarias e na visita ao Salão Prazer 
de Provar na mesma altura promovidas pela própria 
Confraria, e ainda uma visita pormenorizada à Feira 
Nacional da Agricultura, em cuja estrutura física o 
Congresso se realizou.

Os congressistas dificilmente esquecerão o almoço 
servido – os pitéus das carnes, dos enchidos e de 
outros saborosos acepipes da entrada, o sublime to -
rricado de bacalhau, os divinos vinhos ribatejanos, 
os deliciosos doces scalabitanos… enfim, um verda-
deiro manjar dos deuses de que o palato dos Confra-
des preservará registo memorial por muitos e bons 
tempos!
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Igualmente importante foi o facto de ter sido dada 
conta de que já está a ser transposto do projecto para 
a realidade a realização do “Inventário do Patrimó-
nio Gastronómico Português”, contando-se já com 
algumas Confrarias inventariadas, inclusivamente 
com os produtos característicos das suas regiões, 
concluindo-se que “se isto não serve de protecção 
dos produtos já é, por si só, uma mais valia o facto 
de eles ficarem registados”.

Os trabalhos iniciaram-se com a aprovação da acta 
do evento anterior e com as informações gerais, 
ten     do a Presidente do Conselho Directivo posto a 
assembleia ao corrente de importantes iniciativas. 
Uma delas é o propósito assumido por este órgão de 
procurar continuar a assumir uma representatividade 
bastante proactiva da Federação nos Capítulos das 
diferentes Confrarias.

Outra, foi a de que nada deteria o processo de 
cri   ação da “Casa das Confrarias de Portugal”, em 
parceria com o Casino da Figueira da Foz, projecto 
cuja consumação se concretizaria com a cerimónia 
inaugural aprazada para 5 de Julho, a antecer mais 
uma “Jornada de Reflexão”, tratando desta feita o 
tema “Cerimónias Capitulares – Modelos e Propó-
sitos”.

Outra informação de relevo prendeu-se com a 
ne    gociada presença da Federação em publicações da 
Caixa Agrícola e em revistas da TAP tal como em 
momentos informativos corridos nos televisores dos 
seus aviões.
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O Congresso em si atingiu os objectivos propostos:

Colocou a nomenclatura dos Órgãos Sociais no 
fi      gu   rino comum das sociedades civis e das associa-
ções cívicas ao eliminar as situações atípicas que 
vi     goravam, agilizou o processo organizativo dos 
Congressos e melhorou as condições de participação 
das Confrarias nos mesmos, assim simplificando, in  -
clusivamente, a tramitação processual da responsabi-
lidade da Federação, havendo ainda a realçar, como 
alteração inteligente e de relevante importância, 
tam    bém a simplificação do processo de adesão de 
novas Confrarias.

Cumpriu-se o desiderato do Conselho Directivo 
de dotar a Federação com uns Estatutos renovados, 
à altura da realidade actual, adequados para uma 
me    lhor operacionalização do funcionamento da 
FPCG, simplificando as relações entre a Federação 
e as Confrarias e melhorando o processo de partici-
pação e de intervenção destas nos Congressos e nos 
seus trabalhos, mas também que servissem melhor os 
vindouros.

Tudo isto foi possível porque as Confrarias corres-
ponderam ao pedido de colaboração formulado 
pe      la Federação, quer enviando atempadamente as 
suas propostas de alteração quer aditando ainda 
ou   tras proposituras no decorrer dos trabalhos do 
Congresso, num saudável esforço e num propósito 
colectivos para que o documento final correspon-
desse também e sobretudo às expectativas e neces-
sidades das suas organizações e dos membros que as 
integram.

O Conselho da Federação desempenhou, em todo o 
processo, um extraordinário papel de coordenação, 
como de resto lhe competia, concatenando os con-
tributos recebidos e aditando-lhe as suas propostas, 
resultantes do aturado estudo que fez dos normati-
vos em vigor, reportando depois, por escrito, tudo 
isto ao movimento em documento global para 
que  , em sede de Congresso extraordinário, todos 
os delegados se encontrassem identificados com 
as alterações que era proposto serem introduzidas 
aos estatutos. Porem, o Conselho Directivo não se 
dispensou de acolher ainda propostas retardatárias 
que após esta concatenação lhe chegaram, as quais 
trabalhou devidamente, aditando ela própria, por sua 
iniciativa, algumas derradeiras propostas de última 
hora que uma análise global lhe suscitou, tudo isto 
tendo a sua Presidente apresentado ao Congresso no 
momento próprio para ser analisado e votado.
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Os trabalhos foram conduzidos de forma exemplar 
pelo Confrade Joaquim Almeida que, num exercí-
cio democrático sublime, não dispensou o contri-
buto dos seus pares da Mesa nas decisões que teve 
de tomar, e soube gerar sinergias que ditaram uma 
atitude participante e construtiva dos delegados e 
um clima de elevação em toda a discussão, em que 
a todos foi dada oportunidade de exprimir ideias, 
conceitos, princípios e opiniões que muito contri-
buíram para que o produto final – as alterações 
a  pro   vadas – tivessem uma votação que lhes confere 
uma solidez, uma legalidade e uma legitimidade 
indestrutíveis.

O espírito que se viveu foi sempre animado do 
propósito de construir uns estatutos em que, fruto 
da sua empenhada participação, todos se pudessem 
rever, fáceis de entender e analisados sem precon-
ceitos nem radicalismos, sempre tendo em mente o 
aprimoramento do produto final, negociando por 
isso sem reservas prévias nem subterfúgios, tendo 
sido acolhidas liminarmente todas as propostas for-
muladas. Em todo o processo esteve sempre latente 
um trabalho notável do Conselho Directivo. 

Enfim, foi mais um episódio  – de que todos nos 
devemos orgulhar – na história do nosso movimento 
confrádico e federativo.

Foi, acima de tudo a 
afirmação de um serviço que 
se prestou […]
Estamos todos de parabéns. 
Continuar, firmes e unidos, a 
percorrer com discernimento 
e em comunhão de esforços, 
o caminho que temos pela 
frente, para além de um 
aliciante desafio é uma 
obrigação de todos nós.

Foi, acima de tudo a afirmação de um serviço que 
se prestou sem espera de recompensa e não uma 
oportunidade de protagonismo desnecessário pois 
que, este, porque se está de alma aberta e coração 
puro – todos os dispensam.

Estamos todos de parabéns. Continuar, firmes e 
unidos, a percorrer com discernimento e em comu-
nhão de esforços, o caminho que temos pela frente, 
para além de um aliciante desafio é uma obrigação 
de todos nós.
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De forma sucinta defina as linhas mestras do património 
cultural gastronómico/ou de produtos que a Confraria dos 
“Gastrónomos dos Açores” preserva, investiga e divulga. 
O Algarve, é uma região de gastronomia muito 
heterogénea devido à diversidade da geografia física 
e humana. Existem três factores que influenciam a 
cozinha algarvia: o mar, a serra e a longa presença 
árabe, esta na medida em que em os árabes deixaram 
uma grande herança cultural no sul português.
Desta forma, temos três zonas distintas: 

A zona litoral em que a base da alimentação são os 
produtos vindos do mar, com destaque para as sar-
dinhas, o atum, as amêijoas, entre outros. São aqui 
confeccionados pratos como a caldeirada, carapaus 
alimados com batatas e feijão verde e a cataplana, 
um dos legados árabes (feita com toucinho, chou-
riço, carne de porco, cebola, colorau e amêijoas) 
confeccionada num recipiente de cobre, também 
este constitui um legado muçulmano.

A zona serrana, onde a de base da alimentação é 
a carne de porco, galinha e carne de caça, como a 
lebre e a perdiz. Com estas matérias-primas confec-
ciona-se a sopa de lebre, o arroz de perdiz, o cozido 
algarvio (feito com couve, grão, feijão, milho, abó-
bora e carnes de porco, de vaca, toucinho, chouriço 
e morcela), ervilhas escalfadas com ovos, arjamolho 
(sopa servida fria e feita com tomate, alho, pimento, 
orégãos, azeite e vinagre), são algumas das iguarias 
que se podem provar.

À Conversa Com…
Confraria Gastrónomos do Algarve

Chegamos finalmente ao Barrocal que é uma zona 
de transição entre a zona litoral e a serrana. Aqui a 
alimentação é muito variada sendo utilizados pro-
dutos das outras duas zonas, como o peixe, a carne 
e legumes. No que diz respeito aos doces, a maioria 
deles é feito com amêndoas (outro legado árabe) 
como são exemplo os Morgados (massa de amêndoa 
recheada com fios de ovos e doce de chila), os Dom 
Rodrigo (doces feitos com ovos em que uma massa 
de fios de ovos envolve um núcleo de ovos moles) e 
os Queijos de Maio que são feitos com amêndoa e 
figos secos.

No que concerne aos vinhos, temos três zonas 
demarcadas, Lagoa, com as variedades de branco, 
tinto, rose, Portimão e Lagos.

É impossível falar de vinhos sem falar da água-ar-
dente de Medronho e da Amarguinha (água-ardente 
de amêndoa) que são os mais conhecidos existem 
po     rém inúmeras receitas antigas de licores deste tipo 
em que o segredo passa de geração em geração.

É este património dos 16 Concelhos algarvios que 
a Confraria investiga, defende, preserva e divulga.



nona arte | 23

De entre os confrades da Confraria dos “Gastrónomos dos 
Açores” há profissionais de cozinha e da alimentação ou 
somente gourmets interessados nas artes culinárias? Exis-
tem alguns Chefes que exercem em restaurantes e/
ou hotéis algarvios, gastrónomos, investigadores e 
historiadores.

Como poderia apresentar a vossa Confraria? A Confraria 
dos Gastrónomos do Algarve é uma Confraria que 
tem desempenhado um papel importante não só 
na divulgação nacional e europeia, mas também na 
investigação e preservação do receituário.
Pre     servar receitas é preservar tradições e culturas.

A caldeirada, as cataplanas de peixe, o arroz de 
pei   xe, o bife de atum, as cavalas com orégãos, o 
arroz de lingueirão, os carapaus alimados, as sopas 
ricas de peixe, as papas de milho ou xarém, os cho-
cos  à algarvia, o coelho à moda do campo, o galo 
gui      sado, o queijo de cabra, a sardinha assada, os 
en     chidos, os percebes, o bolo de amêndoa, o mel, 
os doces de figo, o morgado de amêndoa, o Dom 
Rodrigo, e outras tantas receitas, seriam só por si 
suficientes para considerar a gastronomia algarvia 
um património único.

Mas há tantas outras receitas e formas de cozinhar 
menos conhecidas e que precisam de salvaguarda e 
divulgação urgente, através de uma recolha sistemá-
tica. 

No caso específico da cozinha algarvia a sua ri -
queza reside na especificidade e na diversidade dos 
produtos que utiliza, bem como na forma original 
como absorveu sabores e técnicas das ementas dos 
po   vos que ali viveram, com especial relevância para 
os árabes.

A gastronomia algarvia é o resultado do acumular 
de sabores de séculos de existência, misturado, afi-
nado e refinado com os gostos particulares daqueles 
que cozinham.

É com base em toda esta história riquíssima e que 
não tem sido devidamente estudada e divulgada, 
que   a Confraria dos Gastrónomos do Algarve tenta 
desenvolver para promover a história da alimentação 
do Algarve.

A Confraria dos Gastrónomos 
do Algarve é uma Confraria 
que tem desempenhado 
um papel importante não 
só na divulgação nacional e 
europeia, mas também na 
investigação e preservação 
do receituário.
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A vocação da Confraria dos “Gastrónomos dos Açores” 
é apenas de defesa dos produtos e da gastronomia? Para 
além da defesa dos produtos e gastronomia algarvia, 
a Confraria tem também feito recolha de produtos e 
receitas com vista à sua “Carta Gastronómica”. 

Sinteticamente, explique a importância do vosso produto na 
alimentação e na gastronomia da comunidade, da região, 
do país e/ou de outros países. A maior importância tem 
sido dado a conhecer aos algarvios, a Portugal e à 
Europa, vários produtos e a sua gastronomia, que 
estavam no esquecimento, dando o maior relevo. 
Como exemplo, a cavala, o atum e as suas variantes, 
a batata-doce que serve para acompanhar diversos 
pratos algarvios, o milho com todas as sus possibili-
dades (ex. xarém), não esquecendo a doçaria algar-
via, onde a amêndoa, o figo, a laranja e a alfarroba 
têm o papel principal.
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Existem outras Confrarias a defenderem o mesmo produ to, 
receita ou prato? Em caso afirmativo quais? Aparecerem a 
Confraria da Sardinha (conforme apareceu, desa-
pareceu) a Confraria do Atum de V.Real de Sto. 
António, que se cinge ao Concelho e ultimamente 
apareceu a Confraria do Medronho.

Na esfera de influência territorial da Confraria existem 
produtos e especialidades culinárias de projecção nacional? 
Quais? Existem produtos e especialidades de projec-
ção nacional e internacional. As cataplanas, as sardi-
nhas, os doces algarvios, a batata-doce de Aljezur e 
o sal de Tavira.

Em caso afirmativo, explique abreviadamente a origem 
desses produtos e especialidades culinárias. Foram objecto de 
classificação e/ou certificação? A maior parte da origem 
é árabe e alguns desses produtos foram classificados 
e/ou certificados.

Nos capítulos levados a efeito pela Confraria, para além do 
cultivo da arte de conviver, que outros propósitos privi-
legiam? Privilegiamos dar a conhecer produtos e 
gas      tronomia do Algarve, tentando proporcionar aos 
que nos visitam um fim-de-semana agradável na 
base da fraternidade e amizade.

Para além dos Capítulos enumere outras actividades leva-
das a efeito com regularidade pela vossa Confraria. Todos 
os anos fazemos um grande evento para além do 
Ca     pítulo. Fazemos visitas às escolas confeccionando 
um almoço para os mais pequenos, explicando a im -
portância dos legumes, etc. Comparecemos a feiras, 
fazemos parte de júris de concursos de gastronomia 
e/ou doçaria.

A Confraria tem produzido e publicitado trabalhos de 
investigação e promoção dos produtos e do receituário local 
e regional? E os vossos Confrades individualmente têm 
alguma publicação periódica? Colaboramos em vários 
livros com o grande historiador gastronómico 
Renato Costa, infelizmente já desaparecido. Ela-
boramos o “Passaporte Gastronómico do Algarve”, 
projecto que foi premiado a nível Europeu. De 
momento estamos num projecto em conjunto 
com    o Alentejo e a Andaluzia, em que lançámos o 
terceiro caderno de receitas. O primeiro de “Tapas 
e Petisco”, seguindo-se “Receitas com Azeite” e 
lançámos dia 18 deste mês o “Receitas do Mar”, este 
último de nossa responsabilidade.

Descreva resumidamente qual o impacto dessas actividades, 
acções e trabalhos junto da autarquia, outras autoridades, 
comunidade local e região. Consideramos que o maior 
impacto é junto da região, embora a autarquia e 
outras entidades ficam satisfeitos em verem uma 
Associação ser dinâmica..
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A Confraria é habitualmente convidada para estar presente 
ou participar em actos promovidos pelo poder local, regio-
nal, nacional? Em caso afirmativo diga quais, como e com 
que resultados para a Confraria. Habitualmente somos 
convidados a estarmos presentes e/ou participar pelo 
poder local e regional em debates, exposições, feiras 
e outros eventos. Alguns têm resultados importantes 
para a vida da Confraria, pois dá a oportunidade de 
divulgarmos alguns produtos ou receituários.

Na sua opinião a Confraria é suficientemente reconhecida 
na Comunidade e na Região? Se sim, como poderia medir 
em termos económicos e sua intervenção? Se a resposta 
for negativa refira o modo como pensam actuar, a fim de 
inverterem a situação. A nossa Confraria é suficiente-
mente reconhecida na região algarvia pelo trabalho 
desenvolvido, pela defesa e di   vulgação dos produtos, 
tendo consciência que nal       guns casos fomos impor-
tantes em termos económicos.

A Confraria tem parcerias ou protocolos de cooperação 
com outras Confrarias e/ou Federações/Associações de 
Confrarias? Em caso afirmativo indique os resultados. 
Sim, temos vários protocolos com outras Confra-
rias, como por exemplo Macau, onde estivemos 
durante quinze dias a ensinar e a divulgar a gastro-
nomia e doçaria do Algarve, na Escola de Hotela-
ria e Turismo. Em Espanha temos três protocolos, 
com três Confrarias, que anualmente divulgamos a 
gastronomia e vice-versa. A nível Europa colabo-
ramos muito na divulgação do Algarve, junto do 
CEUCO-Conselho Europeu de Confrarias.

O que pensa das recentes modificações operadas na “Nona 
Arte”? A Revista Nona Arte representa moderni-
dade e actualidade. É uma janela que se abre frente 
às necessidades das Confrarias. Também representa 
responsabilidade e cuidado, pois trata de temas com 
os quais nós, Confrarias, deparamos diariamente. 
Por isso, leio e recomendo a revista. Parabéns à 
equipa.

Na sua opinião a revista devia inserir outros temas? 
Quais? Poderia inserir, por exemplo, uma receita 
típica de cada região da responsabilidade da Con-
fraria dessa região. Poderia ter a colaboração de um 
expert, para falar sobre a qualidade do que se come 
(os nitrofuranos, gato por lebre, etc.)
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A Casa das Confrarias 
de Portugal

No dia 5 de Julho de 2013, a Federação Portuguesa 
das Confrarias Gastronómicas em parceria com o 
Casino Figueira inaugurou a Casa das Confrarias de 
Portugal. Na presença de cerca de centena e meia de 
confrades, procedeu-se à abertura de um espaço há 
muito esperado pelas nossas confrarias.
Na verdade, um movimento que congrega cerca de 
80 confrarias que se unem sob o desígnio comum da 
defesa das tradições gastronómicas e que demonstra 
uma postura activa e responsável há muito esperava 
encontrar um espaço que servisse, simultaneamente, 
de agregação e de identidade comum, uma “casa 
mãe” onde todos podem mostrar a sua singularidade 
gastronómica.   

Momento de alegria e de riqueza cultural, todas 
as confrarias presentes puderam admirar os respec-
tivos trajes em exposição e beneficiar da diversidade 
cromática presente em tantos e diversos trajes. A 
Pre  sidente da FPCG, Olga Cavaleiro, transmitiu as 
inúmeras possibilidades que "A Casa das Confrarias 
de Portugal" encerra, podendo ser anfitriã de inicia-
tivas várias, ora da responsabilidade das confrarias, 
ora da FPCG. Quer-se vida naquela “casa”, quer-se 
dinamismo, quer-se actividade que demonstre o 
esforço que é despendido por todos os que acreditam 
no valor das confrarias. Por isso, ficou bem patente 

que “A Casa das Confrarias” será espaço de reunião 
e de confraternização, de encontro entre confrarias 
que poderão descobrir afinidades, cumplicidades 
e projectos comuns e, ainda, de visibilidade para 
to   do o movimento de confrarias que se esforça por 
dar a conhecer o imenso património gastronómicos 
portuguese.    

Fruto de um encontro entre duas instituições que 
se respeitam, A FPCG e o Casino Figueira, a “Casa 
das Confrarias de Portugal” é também fruto de 
um encontro de vontades que resultou numa ideia 
feliz. Situada numa sala de grande qualidade daquela 
instituição figueirense, na “Casa das Confrarias de 
Portugal” cabe o sonho de cada confraria e a von-
tade de todos para que a gastronomia seja cada vez 
mais um património reconhecido por todos como 
um pilar da identidade portuguesa.
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Todos Nós Somos Iguais,
mas somos todos diferentes.

Somos todos únicos!
Rui Amorim | Confraria dos Ovos Moles

Pois bem... O logo da Casa das Confrarias de Portu-
gal é também ele único.

É um logo novo, portador de simbolismos vários, 
portador de união, portador dos sabores e dos sabe-
res de Portugal.

O logótipo da “Casa das Confrarias de Portugal” 
tem a força da agregação, da coesão interna das 
Con   frarias federadas, tendo bebido inspiração do 
vasto património gastronómico, histórico e cultural 
português.

O layout conquista os olhos, transportando-nos 
para uma viagem guiada pelos sentidos. O C de 
Casa abre a Casa das Confrarias de Portugal para 
o mundo, para a sociedade civil, para todos os que 
a queriam visitar e dar o seu contributo. O C de 
Confrarias fecha-a no conforto e no acolhimento 
da reunião de pessoas que sentem a importância da 
gastronomia como um património que todos nós 
con    frades defendemos.

As cores transmitem a portugalidade que se respira 
em cada Confraria, a identidade nacional que nos dá 
orgulho. As gradações de cor remetem-nos para os 
vários recantos que esta casa pode ter.

Cada fragmento colorido representa um espaço 
que   é de cada um de nós. Os fragmentos, todos 
jun       tos, somos todos nós. Os fragmentos, todos jun-
tos, representam este movimento fantástico. Um 
mo       vimento movido pela paixão (representado pelo 
vermelho vivo). Um movimento assente na força de 
quem acredita no que é tradicionalmente português 
(patente no verde bem jovem).

O logótipo da Casa das Confrarias de Portugal é 
a identidade primeira de um espaço com inúmeras 
e infindas hipóteses de utilização. Um espaço onde 
cada confraria pode dar a uma casa que é comum e 
será espaço de acolhimento de memórias, de i      ma     -
gens, de práticas relativas ao património gastro nó   -
mico. Este logo parece estar em permanente mo  -
vimento e, tal como esta nossa nova Casa, abre os 
abraços aos sabores, à história e às gentes portugue-
sas, num acolher simultâneo do que cada uma das 
nossas confrarias estiver disposta a dar e a fazer.

O logótipo da Casa das Confrarias de Portu-
gal é a imagem máxima de um nobre espaço que 
viaja por todo o Portugal e que personifica um dos 
mais valiosos tesouros nacionais: a gastronomia 
portugue sa.
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2º Jantar Reflexão
Pedro Couceiro 

Teve lugar, no pretérito dia 5 de Julho, no Casino 
da Figueira da Foz, a realização do II Jantar de 
Re flexão promovido pela F.P.C.G., subordinado ao 
tema “Cerimónias Capitulares, que modelos, que 
objetivos”, com a presença, de sensivelmente, 50 
Confrarias.

A realização deste evento, enquadra-se no plano 
de acções a que se propôs esta Direcção, visando a 
discussão aberta, de temas gratos às Confrarias e aos 
seus legítimos representantes que são os Confrades. 
Neste II Jantar de Reflexão, pareceu-nos que o tema 
escolhido é transversal e vai de encontro a uma das 
questões centrais e de maior exposição para todas as 
Confrarias, a sua Cerimónia Capitular.

Para o público e Sociedade em geral, o trabalho 
de uma Confraria resume-se ao seu Capítulo. É 
um ponto de vista incorreto, cabendo a todos nós, 
desmistifica-lo, comprovando ao longo do ano o 
nosso trabalho e o peso sócio-económico que cada 
Confraria tem na sua Região.

De qualquer forma, isto não implica, que as Ceri-
mónias Capitulares, não continuem a ser um exce-
lente momento de divulgação e promoção da nossa 
cultura gastronómica, tendo sempre que ser encara-
das por parte dos seus promotores como um instru-
mento valiosíssimo para o incremento da Gastrono-
mia, Economia e Turismo de uma dada Região.

Voltando ao II Jantar de Reflexão, este evento 
coincidiu, também, com a inauguração da Casa das 
Confrarias de Portugal num espaço gentilmente 
ce     dido à F.P.C.G. pelo Casino Figueira onde as 
Confrarias federadas poderão expor o seu espólio, 
nomeadamente o traje, escapulário, fotos, publica-
ções, pins, etc e, eventualmente, utilizar a sala para a 
realização de qualquer evento.

A realização deste evento, 
enquadra-se no plano de 
acções a que se propôs 
esta Direcção, visando 
a discussão aberta, de 
temas gratos às Confrarias 
e aos seus legítimos 
representantes […].
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Terminada esta Cerimónia, deu-se inicio ao Jan-
tar, composto por: Estaladiço de Queijo Serra da 
Estrela com Marmelada e Nozes, seguido de um 
Bacalhau salteado em Alho e Azeite com crocante 
de Broa e Grelos. A sobremesa foi particularmente 
apaladada, servida sob a forma de buffet, composta 
por variadas iguarias da responsabilidade das Con-
frarias presentes. Tudo acompanhado por vinho 
branco e tinto Alandra, e vinho verde Gazela.

Terminado este doce momento e antes de ser 
ser        vi     do o café, deu-se então inicio à Reflexão do 
nosso Jantar. Na mesa da Presidência esteve presen  te 
a Presidente da Direcção- Olga Cavaleiro, o Pre-
sidente da Assembleia Geral- Joaquim Almeida, os 
Vice-Presidentes: Pedro Couceiro, Rui Amorim 
e António Carvalhais e os preletores convidados 
pela Federação para introduzirem o tema: Silvé-
rio Manata da Confraria dos Nabos e Companhia, 
Odete Mendes da Confraria Gastronómica do Pi -
nhal do Rei e Narciso Lopes da Confraria Gastro-
nómica O Rabelo.

Os trabalhos iniciaram-se com a intervenção 
 de       a   gradecimento e boas vindas da Presidente da 
Direcção da F.P.C.G. Olga Cavaleiro. Seguiu-se 
uma pequena nota explicativa do evento por parte 
do Vice-Presidente Pedro Couceiro, que orientou os 
trabalhos e as intervenções. Após as dissertações dos 
referidos preletores, teve lugar um animado e parti-
cipado debate com diversas considerações e questões, 
por parte das Confrarias: Gastronómica da Carne da 
Raça Arouquesa, Gastronómica dos Açores, Fei-
joca de Manteigas, Ovos Moles de Aveiro, Queijo 
Serra da Estrela, Gastronómica do Moliceiro, Almas 
Santas da Areosa e do Leitão e Gastronómica da 
Madeira. Do diálogo estabelecido, concluímos que : 

As Cerimónias Capitulares fazem parte do plano 
de acção de todas as Confrarias, que não deve nem 
pode resumir-se a elas.

As Cerimónias Capitulares, são talvez, a forma mais 
visível de trabalho da generalidade das Confrarias, 
cujo conteúdo deverá ser orientado, não só para 
Confrades mas para a Sociedade em geral.

As Cerimónias Capitulares, são talvez, 
a forma mais visível de trabalho da 
generalidade das Confrarias, cujo conteúdo 
deverá ser orientado, não só para Confrades 
mas para a Sociedade em geral.
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Neste sentido, terão e deverão ser manifestações 
ge   nuínas, tendo por base fundamental a promoção e 
divulgação do património gastronómico e cultural 
que é objeto dos promotores.

Apesar de não existirem modelos para a sua reali-
za   ção, os Capítulos terão que ser estruturados à 
me dida e dimensão de cada Confraria, evitando 
sempre cair na tentação, do populismo ou do 
excesso de formalismo.

Deverão ser Cerimónias em que a componente gas-
tronómica (quer pela informação transmitida quer 
pela qualidade do que é degustado) prevaleça relati-
vamente à dialética e tempo de exposição dos inter-
venientes e ao formalismo de uma entronização.

A grande riqueza destas Cerimónias, será a diversi-
dade que deverá imperar de Confraria para Con-
fraria, destacando-se assim, a imaginação, a origi-
nalidade e as particularidades quer do trabalho do 
promotor quer da Região onde está inserido.

Nunca deve ser esquecida a expectativa dos partici-
pantes numa Cerimónia deste género. São pesso as 
que por vezes fazem muitos e muitos Kms para 
conhecer uma Região e uma Gastronomia genuína. 
É uma responsabilidade acrescida para a Confraria 
anfitriã, tornando-se então, num verdadeiro motor 
económico, sócio-cultural e turístico da Região, 
através daquilo que é mais procurado, o nosso ex -
celente Património Gastronómico. Os visitantes 
de    verão reconhecer pelo que comem e degustam, a 
região onde estão inseridos.

A relação custo/qualidade nunca deverá ser 
me nosprezada.

A qualidade da Refeição, deverá ser sempre um 
im     perativo, quer na qualidade dos produtos apresen-
tados, quer no respeito pela tradição gastronómica, 
quer no serviço e no espaço onde decorre, devendo 
ser sempre adaptados à estrutura e características da 
Confraria e da Região.

Ter também alguma preocupação no equilíbrio 
nu     tri   tivo da Refeição, recorrendo a alimentos que 
evitem o excesso calórico de outros.

As Cerimónias deverão ser eminentemente gastro-
nómicas, reduzindo, o possível, os momentos proto-
colares. Não sofisticar para além das necessidades e 
nunca nos afastarmos daquilo que promovemos.

Foi também proposto a elaboração, por parte da 
FPCG, de um pequeno Guião de boas práticas, 
que servirá, meramente, como base orientadora da 
Confraria. A liberdade de acção, a originalidade, a 
imaginação e o respeito pela tradição gastronómica, 
serão sempre as pedras basilares da diversidade, que 
caracteriza o mundo Confrádico e as Regiões do 
nosso País.
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Naturalidade
Seixo de Mira

Idade
54 Anos

Prato preferido
Bacalhau (do bom) com grão.

Doce predileto
Arroz doce.

Principais influências
O puro ambiente da ruralidade.

Chef de referência
Todos os que se dedicam com alma à grande causa 
gastronómica.

Maior conquista
Ainda não conquistei nada. Continuo à procura….

O que mais destaca na gastronomia portuguesa?
O primor do seu sabor e a sua genuinidade.  

Chef à Mesa 
Luis Lavrador

Chefe Executivo do The Yeatman

Sugestão de ementa (entrada, prato e sobremesa),
para esta Estação.

Entrada – Filetes de cavala marinados em sumo de 
lima, tomilho limão, azeite e alho, engalanados 
sobre salada verde e pão escuro com sementes. 

Prato – Lombo de bacalhau confitado em azeite 
virgem com esmagada de grão coentrado e brócolos 
vaporizados. 

Sobremesa  – Arroz doce morno sobre macerado de 
frutos vermelhos aromatizados com canela.
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Entrevista 
Produtos Qualificados

Eng. Cristina Hagaton

O que significa “produto qualificado”? Um produto 
qualificado é um produto que goza de um sistema 
de proteção conferido pela legislação da União Eu -
ropeia que reconhece nomes geográficos ou equi-
parados associados a produtos agrícolas e gé  ne      ros 
alimentícios, designados denominações de origem 
e indicações geográficas ou o carater tradicional de 
determinados produtos decorrente de uma composi-
ção tradicional ou dos modos de produção tradicio-
nais utilizados, designadas especialidades tradicionais 
garantidas.

Estes sistemas de valorização foram criados em 
1992 e integram dentro da política agrícola comum 
a política de qualidade dos produtos agrícolas, que 
visa facultar aos produtores os instrumentos adequa-
dos para uma melhor identificação e promoção dos 
seus produtos que tenham características específicas, 
e que simultaneamente proteja esses produtores con-
tra práticas desleais.

Estes sistemas de valorização […] integram […] a política 
de qualidade dos produtos agrícolas, que visa facultar aos 
produtores os instrumentos adequados para uma melhor 
identificação e promoção dos seus produtos que tenham 
características específicas […].



nona arte | 35

Como obter essa qualificação? Através do reconheci-
mento de que as caracteristicas de qualidade especí-
ficas de um determinado produto estão intimamente 
ligadas à sua origem de produção ou fabrico, no caso 
das denominações de origem protegidas (DOP) ou 
indicações geográficas protegidas (IGP) ou através 
da verificação do carater tradicional de um produto 
seja pela sua composição ou pelo modo de obtenção, 
no caso das especialidades tradicionais garantidas 
(ETG).

Para evidenciar essas particulariedades é necessário 
realizar estudos e pesquisas por forma a constituir a 
base de um pedido de registo, sendo que cada nome 
e cada produto é um caso, assim com a sua origem e 
singularidades.

O pedido qualificação deve ser apresentado pelo 
conjunto de produtores desse produto, devidamente 
organizados num agrupamento de produtores, junto 
dos serviços do MAMAOT, que validam e a subme-
tem o pedido de registo a um período de consulta 
publica nacional, findo o qual é remetido para os 
serviços competentes da Comissão Europeia, para 
promoção do registo, que culmina com a inscrição 
do nome no livro de registos das DOP, IGP e ETG 
e publicação no jornal oficial da união europeia 
( JOUE).

Qual a importância da qualificação para as economias 
locais? Os produtos tradicionais e qualificados dão 
um contributo importante para a revitalização dos 
territórios e economias rurais e para a dignificação 
social das actividades associadas, numa perspectiva 
de sustentabilidade territorial, ambiental e social.

Estão muitas vezes associados a projetos de desen-
volvimento , diversificação e de valorização local, 
com vista à criação de valor acrescentado e garan-
tir a preservação e melhoria das variedades e raças 
tradicionais, em articulação com outras actividades 
económicas regionais, em particular o turismo, 
garantindo postos de trabalho e permitindo a fixa-
ção de pessoas nesses territórios.

O património gastronómico ganha consistência e protecção 
com a obtenção de reconhecimento através de DOPs, IGPs 
e ETGs? A proteção das DOP, IGP ETG dão um 
contributo importante para a manter vivo o patri-
mónio cultural e gastronómico de um país, sendo 
este contudo fruto da preserverancia e determinação 
dos produtores em manter as tradições.

Os estudos e os levantamentos efectuados em 
vá         rios casos apontam para a existência de impactos 
sociais e económicos positivos, associadas ao valor 
acrescentado que o registo confere e à manutenção 
de modos tradicionais de produção, em benefício de 
produtores e consumidores.

A mais-valia das DOP, IGP e ETG assenta na con-
fiança dos consumidores relativamente à garantia da 
genuínidade que estes regimes de certificação detém 
que só pode ser digna de crédito se for acompanhada 
de verificações e controlos eficazes para assegurar a 
verificação do cumprimento das especificações tra-
dicionais que lhe estão associadas ao longo de toda a 
cadeia de produção.
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As confarias gastronómicas 
contribuem para a identidade 
de um país e para a 
diversidade e autenticidade 
das suas regiões.

Considera que um país será tanto mais rico quanto mais 
produtos qualificados tiver? Considerando que qualificar 
é valorizar, a qualificação de produtos tradicionais 
representa uma valia importante para a manutenção  
e preservação da cultura e gastronómia unica e ine-
gualável de um país. 

Para os produtores a riqueza gerada é tida como 
função da capacidade de um produto criar mais 
va       lor  , um estudo efetuado pela Comissão Europeia 
demonstrou que as receitas dos produtores com as 
DOP e as IGP e as ETG excedem sempre as que 
conseguem obter quando os produtos não ostentam 
estas menções .

O impacto deve ser acrescido do valor acrescen-
tado em outras atividades como o turismo princi-
palmente quando este produtos são consumidos na 
região ou local em que são produzidos, ou servem 
como atractivos que motivam a deslocação de visi-
tantes a essas regiões.

Tendo Portugal tantos produtos qualificados, não deveria 
existir mais acções de divulgação que permitissem a sua 
promoção e conhecimento entre o público consumidor? A 
notoriedade em geral dos nossos produtos é muito 
elevada, assim como a apetencia e preferencia dos 
consumidores pelos produtos nacionais e locais . 
A promoção deve estar intimamente ligada a uma 
estrategia de marketing abrangente, no sentido de 
permitir que seja adequada nomeadamente à capa-
cidade da oferta, não raras vezes os produtos quali-
ficados estão associados a micro-empresas e micro-
produções com capacidades ainda diminutas que 
po       dem limitar a oferta face à procura, nestes casos a 
promoção pode ser contrapruducente. Outros casos 
existem de produtos com alguma dimensão produ-
tiva em que a concorrencia pelo preço de produtos 
não qualificados é muito forte, que justifica adaptar 
uma estratégia de comunicação visando informar o 
consumidor das diferenças, das garantias e da genu-
ínidade que existe entre os dois tipos de produto. 
Há assim que adaptar convinientemente as acções de 
divulgação e promoção consoante os casos.

Ainda que como agentes indirectos, poderão as confrarias 
gastronómicas dar um forte contributo para o reconheci-
mento dos produtos tradicionais qualificados? Pelo conhe-
cimento e saber que as confarias gastronómicas 
de         tem sobre os produtos e tradições que lhes estão 
associados, constituem apontamentos históricos e 
informação precisosíssima, fundamental para susten-
tar um pedido de reconhecimento seja como DOP, 
IGP ou ETG. Sem estes elementos não é possivel 
constituir um processo de qualificação credível e 
que permita o registo do direito ao uso exclusivo de 
um nome.

Como vê a actuação e presença das confrarias gastronómicas 
na sociedade portuguesa? São entidades que pela sua 
na tureza tem um papel fundamental na dinamização 
e divulgação do património cultural e gastronómico 
de regiões, mantendo vivas as tradições associadas a 
costumes, práticas, hábitos e saberes peculiares das 
terras e do sentir das suas gentes. As confarias gas-
tronómicas contribuem para a identidade de um país 
e para a diversidade e autenticidade das suas regiões.
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Produtos Portugueses 
Qualificados  – DOP/IGP/ETG

A qualificação dos produtos tradicionais embora não 
seja uma tarefa das confrarias, é algo que deve estar 
no centro das suas preocupações devendo as nossas 
instituições actuar como promotoras dos processos  
de qualificação. Ou seja, as confrarias devem na 
sua acção incentivar a constituição de processos 
de qualificação levando os produtores a acreditar 
nas vantagens das categorias DOP, IGP e ETG. 
Assim, A FPCG empenhada em esclarecer todas as 
confra rias da diversa e múltipla informação sobre 
o assunto, após a sessão de esclarecimentos acerca 
da qualificação dos produtos tradicionais realizada, 
em Fevereiro, na cidade de Aveiro (noticiada na 
edição anterior), irá desta feita apresentar a listagem 
de todos os produtos portugueses qualificados. Esta 
é uma informação que será útil para todos, não só 
como produtores, mas sobretudo como consumido-
res. Ou seja, é importante que todos saibam quais os 
produtos, desde as carnes, os enchidos, os queijos, as 
frutas, os doces, que se encontram protegidos por lei 
e cuja produção é controlada permitindo uma maior 
confiança do consumidor. 

É bom conhecermos os 
produtos portugueses […]
É com este conhecimento que 
se fazem ci       da   dãos esclarecidos, 
consumidores que acreditam no 
que é português.

É bom conhecermos os produtos portugueses que 
podem ostentar um reconhecimento comunitário e 
que são reconhecidos como possuindo características 
que lhe conferem uma especificidade e uma singula-
ridade que os tornam únicos. É assim que devem ser 
saboreados, como produtos resultantes de condições 
geográficas e de um saber-fazer que lhe transmitem 
um sabor especial. Um sabor único que nos diz que 
aquele produto é daquela região, feito por aquelas 
mãos e não por outras. É desta reputação que vivem 
muitos dos produtos que as nossas confrarias repre-
sentam. É com este conhecimento que se fazem 
ci       da   dãos esclarecidos, consumidores que acreditam 
no que é português. Por isso, desfrutem de toda esta 
panóplia de produtos a que queremos acrescentar 
muitos mais. Vamos promover o que é bom… 
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PRODUTO

Queijo de Azeitão

Queijos da Beira Baixa

Queijo de Cabra Transmontano

Queijo de Évora

Queijo de Nisa

Queijo de Serpa

Queijo do Pico

Queijo Mestiço de Tolosa

Queijo Rabaçal

Queijo S. Jorge

Queijo Serra da Estrela

Queijo Terrincho

Requeijão Serra da Estrela

Requeijão da Beira Baixa

PROTECÇÃO

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

IGP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

QUEIJOS

CARNE BOVINO
PRODUTO

Carne Arouquesa

Carne Barrosã

Carne Cachena da Paneda

Carne da Charneca

Carne de Bovino Cruzado L. Barroso

Carne dos Açores

Carne Marinhoa

Carne Maronesa

Carne Mertolenga

Carne Mirandesa

Carnealentejana

Vitela de Lafões

PROTECÇÃO

DOP

DOP

DOP

DOP

IGP

IGP

DOP

DOP

DOP

IGP

DOP

IGP

PRODUTO

Borrego da Beira

Borrego de Montemor-o-Novo

Borrego do Baixo Alentejo

Borrego do Nordeste Alentejano

Borrego Serra da Estrela

Borrego Terrincho

Cordeiro Bragançano

Cordeiro de Barroso

Cordeiro ou canhono Mirandês

PROTECÇÃO

IGP

IGP

IGP

IGP

DOP

DOP

DOP

IGP

DOP

CARNE OVINO

PRODUTO

Cabrito da Beira

Cabrito da Gralheira

Cabrito das Terras Altas do Minho

Cabrito de Barroso

Cabrito Serrano Transmontano

Cabrito ou Chibo Alentejano

PROTECÇÃO

IGP

IGP

IGP

IGP

DOP

IGP

CARNE CAPRINO

PRODUTO

Carne de Bísaro Transmontano

Carne de Porco Alentejano

PROTECÇÃO

DOP

DOP

SUÍNOS

PRODUTO

Azeites do Norte Alentejano

Azeite de Moura

Azeite de Trás-os-Montes

Azeite do Alentejo Interior

Azeites da Beira Interior

Azeites do Ribatejo

PROTECÇÃO

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

AZEITE

PRODUTO

Arroz carolino das Lezírias 

Ribatejanas

Batata de Trás-os-Montes

Batata Doce de Aljezur

PROTECÇÃO

IGP

IGP

IGP

HORTÍCOLAS E CEREAIS

PRODUTO

Ovos Moles de Aveiro

Pastel de Tentúgal

PROTECÇÃO

IGP

IGP

DOCES
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FRUTOS
PRODUTO

Ameixa d´Elvas

Amêndoa do Douro

Ananás dos Açores / S. Miguel

Anona da Madeira

Azeitona de Conserva de Elvas e 

Campo Maior

Azeitona de Conserva Negrinha de 

Freixo

Castanha da Padrela

Castanha da Terra Fria

Castanha dos Soutos da Lapa

Castanha Marvão - Portalegre

Cereja da Cova da Beira

Cereja S. Julião – Portalegre

Citrinos do Algarve

Frutos em Vinho do Porto

Maçã Bravo de Esmolfe

Maçã da Beira Alta

Maçã da Cova da Beira

Maçã de Alcobaça

Maçã de Portalegre

Maçã Riscadinha de Palmela

Maracujá dos Açores / S. Miguel

Pêra Rocha do Oeste

Pêssego da Cova da Beira

PROTECÇÃO

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

IGP

DOP

IGP

ETG - RP

DOP

IGP

IGP

IGP

IGP

DOP

DOP

DOP

IGP

PRODUTO

Mel da Serra da Lousã

Mel da Serra de Monchique

Mel da Serrada Terra Quente

Mel da Serradas T. Altas do Minho

Mel de Barroso

Mel do Alentejo

Mel do Parque de Montesinho

Mel do Ribatejo Norte

Mel dos Açores

PROTECÇÃO

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

DOP

MEL

SALSICHARIA
PRODUTO

Alheira de Barroso Montalegre

Alheira de Mirandela

Alheira de Vinhais

Butelo ou Bucho ou Chouriço de 

Ossos de Vinhais

Cacholeira Branca de Portalegre

Chouriça de Carne de Barroso 

Montalegre

Chouriça de Vinhais

Chouriça Doce de Vinhais

Chouriço Azedo ou Chouriço de Pão 

de Vinhais

Chouriço de Abóbora de Barroso 

Montalegre

Chouriço de Carne de Estremoz e 

Borba

Chouriço de Portalegre

Chouriço Grosso de Estremoz e Borba

Chouriço Mouro de Portalegre

Farinheira de Estremoz e Borba

Farinheira de Portalegre

Linguiça de Portalegre

Linguiça do Baixo Alentejo

Lombo Branco de Portalegre

Lombo Enguitado de Portalegre

Morcela de Assar de Portalegre

Morcela de Cozer de Portalegre

Morcela de Estremoz e Borba

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

Painho de Portalegre

Paio de Beja

Paio de Estremoz e Borba

Presunto de Barrancos

Presunto de Barroso

Presunto ou Presunto Bísaro de 

Vinhais

Presunto ou Paleta do Alentejo

Presunto ou Paleta de Campo Maior 

e Elvas

Presunto ou paleta de Santana da Serra

Salpicão de Barroso Montalegre

Salpicão de Vinhais

Sangueira de Barroso Montalegre

PROTECÇÃO

IGP

ETG RP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP

DOP

IGP

DOP

DOP

IGP

IGP

IGP

IGP

IGP
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Inventário Património 
Cultural Imaterial 

Fogaça da Feira no “Matrix”

É com grato prazer que a FPCG dá as boas vindas à 
Confraria da Fogaça da Feira no programa Matrix! 
Tendo sido a primeira confraria a responder ao desa-
fio do Inventário do Património Cultural Imaterial, 
foi, logo que possível, introduzida toda a informação 
enviada para que conste a riqueza deste património 
gastronómico que é a Fogaça da Feira. 

É muito gratificante para este Conselho Directivo 
perceber que um dos objectivos principais deste 

mandato está a ser cumprido. No entanto, não 
podemos esquecer que o cumprimento deste impor-
tante objectivo só é possível pela resposta solícita das 
confrarias gastronómicas. Ou seja, são as confrarias 
a nossa fonte de riqueza e é delas que dependemos 
para desempenharmos as nossas funções e obriga-
ções. Por isso, o nosso muito obrigado à Confraria 
da Fogaça e a todas as outras que já nos enviaram 
informação!
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II Encontro Ibérico 
de Confrarias Báquicas

No passado dia 6 de Julho, esteve a FPCG, represen-
tada pela Presidente Olga Cavaleiro, no II Encon-
tro Ibérico de Confrarias Báquicas no magnífico 
edifício do Instituto do Vinho do Douro e Porto, 
em Peso da Régua. Momento de reflexão e confra-
ternização, as duas dezenas de confrarias presentes 
tiveram a oportunidade de discutir vários temas 
relacionados com o vinho enquanto produto eco-
nómico e cultural e, ainda, conhecer um pouco da 
realidade das confrarias gastronómicas através da 
comunicação apresentada por Olga Cavaleiro acerca 
da qualificação dos produtos tradicionais. 

Para além da enumeração e divulgação das con-
frarias gastronómicas que compõem a FPCG, foram 
apresentadas algumas das iniciativas que integram o 
plano de actividades da nossa instituição. 

No âmbito da comunicação da Presidente do 
Con    selho Directivo, foram apresentadas a todas as 
confrarias presentes as vantagens da qualificação 

dos produtos tradicionais e as respectivas regras 
de elaboração dos processos IGP, DOP ou ETG. 
Sumariamente, e utilizando a diversidade de pro-
dutos gastronómicos presentes nas nossas confrarias, 
foi transmitida a necessidade de qualificar de forma 
a que o trabalho de uma confraria não seja em vão. 
Ou seja, que o objectivo de promoção possa ser 
alcançado tendo em vista um maior conhecimento 
do melhor que se faz em Portugal. 

No final dos trabalhos, a Presidente do Conselho 
Directivo foi solenemente distinguida com o título 
de Confrade Honorária da Federação das Confrarias 
Báquicas de Portugal. No seu discurso de agradeci-
mento, Olga Cavaleiro apelou à aproximação entre 
as duas Federações e manifestou a vontade pessoal 
e o interesse em promover iniciativas comuns que 
possam conduzir ao engrandecimento e dignificação 
dos vinhos e da gastronomia de Portugal.
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Num continuado esforço de renovação e actualiza-
ção dos recursos da FPCG, foi melhorada e renova da 
a imagem do site institucional da nossa instituição. 
Assim, todos os que pretenderem visitar o novo site 
poderão fazê-lo através do seguinte link: http://
fpcggeral.wix.com/fpcg

Neste espaço encontramos todas as informações 
relacionadas com a actividade e iniciativas da FPCG, 
sendo para nós uma forma de a nossa instituição se 
aproximar dos nossos associados. Queremos estar 
mais perto das confrarias, queremos interagir mais 
facilmente com todos, queremos que todos se sintam 
parte deste site porque, afinal, a FPCG só existe 
por      que temos confrarias que a compõem e que lhe 
dão riqueza.  

Novo Sítio 
da FPCG
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Poemas
Professor Leal Freire

A sombra e o sonho – Árvores, minhas irmãs

As árvores agrestes que os outeiros
Têm com frondosa coma enobrecidos
Camões as decantou em verdadeiros

Tede uns pelo mundo repetidos

Na ilha dos amores, entre os primeiros
Há nomes de todos bem sabidos

Amor da pátria incita os pioneiros
E nós nunca nos demos por vencidos

De resto, as ninfas que camões
Para prémio deu àqueles varões
Entre todos os mais assinalados

Só viveram o pleno das volúpcias
A noite e a manhã de suas núpcias
Lembrando portugueses sombreados

Carvalho roble, carvalho tosa –
o carvalho português

Carvalhos, entre nós, são o realce
Da lira popular sempre em crescendo
E para que mais e mais ela se exalce
Os povos lhe proclamam referendo

Jamais houve nos vates diferendo
Do verde pino até hoje sempre em alce

O roble por eterno, vai vencendo
A quantos se lhe enxergam no encalce

Só ele dá no ano quatro frutas
Bogalhos e bogalhas, maças cucas
Boletra que já foi o pão do pobre

Assim se há nas lenhosas distinção
Não pode emoldurar-se outro brasão

Que compita com o roble que é tão nobre

A azinheira, na minha aldeia carrasqueira

Nos ramos do carrasco, um dia a virgem
Surgindo aos inocentes deu sinal 

Que mau grado o pecado da origem
O bem terá um reino universal

Virá esse triunfo se a vertigem
Abismo onde cabe todo o mal

Cessar e os que agora nos afligem
Passem a ter na vida um ideal

O azinho come o pó e morde a rocha
Ao chão mais escalvado é que se atocha
Mas não há lenha assim para a lareira

Nossa senhora, mãe da humanidade
Deu aos ramos mundial celebridade
Já não é apenas nossa a azinheira
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A Gastronomia
e a Literatura

Domingos Rodrigues

Em "Arte de Cozinha" de Domingos Rodrigues encontramos literatura de grande interesse que nos permite descobrir a 
importância e o lugar da gastronomia em tempos de D. Pedro II. Delicioso do início até ao fim, este livro saboreia-se, 
não só, pelo conhecimento com que ficamos da prática da cozinha, como também nos surpreende pelo tom com que o autor 
comunica com o leitor. É notória a vontade e o interesse em partilhar com o leitor o que sabe, como o próprio refere "(...) eu 
não escrevo para os que sabem, nem para os que só sabem murmurar; mas faço Arte para os que não sabem, e para os que 
só sabem aprender (...)"1. É neste contexto que recuperamos este pedaço de boa literatura publicado em 1680. Apreciem os 
conselhos de Domingos Rodrigues dados sob a forma de advertências e reparem nos cuidados da higiene. Vale a pena ler...

 1. RODRIGUES, Dominges, Arte de Cozinha, Colares Editora, 2001, pp. 31

Capítulo último
“(…) De algumas advertências muito necessárias 

para a inteligência e bom exercício desta Arte
Primeira advertência. Primeiramente, em qual-

quer Capítulo em que se nomearem espécies pretas, 
entendam por pimenta, cravo-da-índia e noz-mos-
cada, e aonde se nomearem todos os adubos, se en  -
tende pimenta, cravo, noz-moscada, canela, açafrão 
e coentro seco.

Segunda advertência. Advirto mais que quando a 
quantidade que fizerem for menos que a referida no 
capítulo, se há-de diminuir nas espécies e nos mais 
ingredientes, que conduzem para o mesmo prato, e 
assim da mesma sorte, sendo a quantidade maior, se 
hão-de aumentar os ingredientes.

Terceira advertência. Advirto mais. A todos os 
Senhores, que prezam muito serem assistidos pelos 
exercitantes desta Arte, que de nenhum modo 
consintam nas suas cozinhas, nem ainda por moços 
delas, a negros, mulatos, cabras ou qualquer cozi-
nheiro, que de sua criação ou inclinação for vil, ou 
proceder com torpes e depravados costumes, por-
que lhe confesso hão-de comer com muito pouca 
limpeza, e com muito risco em sua saúde, que assim 
mo tem mostrado a experiência de muitos anos, e 
o muito exercício desta minha Arte. E se o oficial 
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for limpo, e consigo tiver asseio, da mesma sorte 
satisfará a sua obrigação, esmerando-se em tudo o 
que fizer; e tendo ele boa consciência, não faltará a 
muitas condições, a que estão sujeitos os ministros 
desta Arte, como é moderado dispêndio nas fazendas 
de seus amos, gastando somente o que for necessá-
rio à perfeição de sua obra; e juntamente o grande 
sentido, e cuidado que devem ter, quando seus amos 
estiverem enfermos, fazendo a dieta pelo regimento, 
que for dispensado pelos Médicos que lhe assistirem: 
que enquanto a esta parte me não toca a mim, nem 
aos mais cozinheiros, a composição do comer, e so -
mente em suma advertirei algumas coisas, que nos 
pertencem, e vem a ser, que em alguns assados, cozi-
dos, guisados, ou massas, que lhe forem determina-
dos, fujam de adubos, toucinho e manteigas; e sendo 
galinhas, não sejam vermelhas ou chocas, nem o 
comer seja requentado, pelo muito que é nocivo; no 
que tudo deve haver muita vigilância pelas muitas 
recaídas que continuamente sucedem ainda aos mais 

convalescidos; para o que me parece é conveniente 
não admitir a comprador o mesmo cozinheiro; por-
que este muitas vezes com os temperos pode disfar-
çar a podridão, ou má qualidade das carnes, peixes, 
aves, ou qualquer outro género alimentos, sendo 
tudo em prejuízo da consciência de quem o faz, e 
muito dano da saúde de quem o come.

Quarta advertência. Também me pareceu adver-
tir, que suposto a variedade de tantos temperos, 
a multidão de tantos guisados e a composição de 
inumeráveis manjares, sirvam aos homens, não só 
para a titilação do gosto, mas também para o estado 
de suas mesas, e grandeza das pessoas; com toda 
esta variedade, multidão e composição, é de muito 
detrimento às compleições, e principalmente aque-
las, cuja natureza é débil, por serem, quando assim 
fabricados, mais indigestos, fatigando, e debilitando 
a natural coacção do estômago; e todas as vezes que 
esta se vicia, se destemperam os humores, não se 
gerando, naquela proporção, e temperamento, que 
são devidos ao natural, o que continuamente é causa 
de tantas e tão graves enfermidades, como a experi-
ência tem mostrado; com que venha a deduzir, que 
o mais proveitoso e verdadeiro comer é o bem cozi-
nhado e assado, com alguma massa, porém muito 
pouca e bem feita, pelo que tem de asma; porque só 
o uso destas coisas sustentarão a conservação devida 
à natureza, mediante as suas qualidades, por lhe 
serem assim mais semelhantes. (…)”

Arte de cozinha : dividida em três partes... obra util e necessária a 
todos os que regem e governãm caza. Correcta e emendada nesta 
oitava impressão / Domingos Rodrigues. Lisboa : Off. João António 
Reis, 1794.

Delicioso do início até ao 
fim, este livro saboreia-se, 
não só, pelo conhecimento 
com que ficamos da prática 
da cozinha, como também 
nos surpreende pelo tom 
com que o autor comunica 
com o leitor.
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Cerimónias 
Capitulares

Capítulo da Confraria Real do Maranho | 06-04-2013

Abril

Capítulo da Confraria da Lampreia de Penacova | 06-04-2013

Capítulo da Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão | 13-04-2013
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Capítulo da Real Confraria do Cabra Velha | 13-04-2013

Capítulo da Confraria do Abade | 14-04-2013

Capítulo da Confraria do Queijo de S. Jorge | 23-04-2013
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Academia Madeirense das Carnes/Capítulo da Confraria Gastronómica da Madeira | 26 a 28-04-2013

Capítulo da Confraria do Queijo do Rabaçal | 04-05-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica e Enófila de Terras de Carregal | 04-05-2013

Maio
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Capítulo da Confraria dos Enchidos | 11-05-2013

VI Capítulo da Confraria Gastronómica Pinhal do Rei | 18-05-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica do Mar | 18-05-2013
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Capítulo da Confraria Gastronómica de Almeirim | 19-05-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica do Frango do Campo | 26-01-2013

Capítulo da Confraria Aromas e Sabores Gandareses | 01-06-2013

Junho

Capítulo da Confraria dos Sabores de Coimbra | 01-06-2013
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Capítulo da Confraria dos Amigos de Geropiga de Moinhos e Arredores | 16-06-2013

Capítulo da Confraria da Cereja de Portugal | 22-06-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica da Maçã Portuguesa | 22-06-2013
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Capítulo da Confraria da Broa de Avintes | 29-06-2013

Capítulo da Confraria do Velhote | 06-07-2013

Capítulo da Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno | 13-07-2013

Julho
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Capítulo da Confraria da Broa D´Avanca | 13-07-2013



Julho
06

Confraria do Velhote

13
Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno

Confraria da Broa D´Avanca 

Agosto
03

Passeio Gastronómico em Barco Moliceiro – Murtosa

31
Confraria dos Enchidos 

Setembro
08

Confraria da Chanfana – Vila Nova de Poiares

13
XXII Festival Gastronómico “Hoje há Caldo de Nabos” – Gondomar

(até 13 de Outubro)

14
III Festival Ibérico da Sardinha – Confraria dos Aromas e Sabores Raianos / Raia 

luso-espanhola Fuentes de Oñoro – Vilar Formoso

15
Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar – Ovar

21
Confraria Gastronómica do Arroz e do Mar

VII  Festival Gastronómico da Enguia – Murtosa

28
Confraria Gastronómica da Panela ao Lume

Confraria das Papas de S. Miguel

Desfolhada à Moda Antiga – Confraria da Broa D´Avanca
(último fim-de-semana de Setembro ou primeiro fim-de-semana de Outubro)


